
Sagsresume

Denne sag præsenterer årets første detaljerede opfølgning på økonomien, 
forventet regnskab forår 2022.

Teknik & Miljøudvalget orienteres om den overordnede vurdering af kommunens 
økonomi for 2022, og efterfølgende en mere beskrivende udfordring inden for 
Teknik & Miljøudvalgets ramme. På baggrund af det forventede merforbrug 
indenfor udvalgets ramme, som udgør i omegnen af 11 mio. kr., er der oplistet flere 
udgiftsreducerende tiltag som administrationen ønsker at udvalget drøfter og 
beslutter. 

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en detajeret opfølgning på økonomien her i maj 
måned. Datasættet er fastlåst ved udgangen af april, dvs. budget og forbrug, 
imens der i skønnet på det forventede regnskab er indarbejdet aller nyeste viden 
og eventuelle udfordringer, som er spottet frem mod publicering af dagsordenen. 

Ses der på kommunens samlede økonomi, så er der ingen tvivl om at situationen i 
Ukraine fortsat påvirker økonomien - både integrationsområdet, indlogering af 
ukrainere, skole og dagtilbudsområdet er påvirket direkte, imens at energi- og 
brændstofpriserne er en afledt udfordring deraf. 
Kommunen ser ind i et merforbrug i omegen af 15-25 mio. kr. i 2022 for de af 
udgifterne som ligger i servicerammen, og dertil kommer udgifterne på 
integrationsområdet, som kommunen foreløbigt forventer bliver kompenseret enten 
i form af 100% refusion eller som medtages i kommende midtvejsregulering af hele 
overførselsområdet. 
For de af udgifterne som ligger i servicerammen, forhandler KL med Regeringen om 
en hel eller delvis finansiering.

Overførslerne fra 2021 er indeholdt i kommunens samlede skøn, og for ikke at 
belaste servicerammen i 2022, er det administrationens vurdering, at der skal 
udvises opmærksomhed på, at størrelsen af de midler, der føres ind i 2022 i store 
træk bør svare til de midler, der føres ud af året og ind i 2023 – dette gælder for 
kommunen som helhed og ikke for enkelte enheder, hvilket kalder på behov for 
løbende tilpasninger i de enkelte centre.

Fagudvalgets økonomi:
Samlet set for Teknik & Miljøudvalget forventes der på driften et udgiftspres i 
omegnen af 11 mio. kr. som kan primært henføres til de stigende energipriser som 
udvalget tidligere er blevet orienteret om. Skønnet er baseret på de nuværende 
gas, el og brændstofpriser, og der er således usikkerhed forbrundet med 
udviklingen i priserne henover året. 
Under den kollektive trafik ses et mindreforbrug i omegnen af 1 mio. kr. som skyldes 
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hjemtagning af skolebusruter i 2. halvår af 2022.
Budgetterne på de øvrige områder forventes, på den store klinge, at holde. 

Nedefor ses skønnene fra forårets forventet regnskab:

På anlægssiden forventes der et mindreforbrug i omegnen af 5 mio. kr. som kan 
henføres til anlægget vedr. renovering af broer og bygværker. Dette skyldes at der 
skal opnåes myndighedstilladelse til igangsættelse af projekterne. De resterende 
anlæg forventes udført i 2022.
Skønnene på de enkelte anlæg er vedhæftet som bilag. 

Som følge af de stigende energipriser foreslår Center for Ejendomme, at der inden 
den kommende fyringssæson træffes beslutning om en række dagligdags 
driftsforhold i kommunens bygninger, som kan være med til at spare på energien. 
Det kan fx indeholde følgende tiltag:

1. Temperaturen indstilles så den i opholdslokaler er højest er 21 grader celsius.
I nogle lokaler kan dette justeres centralt, mens det i andre skal indstilles
lokalt på termostater i lokalerne. Det vigtige her er, at Teknisk
Servicepersonalet får mandat til at indstille temperaturen til de maksimum
21 grader celsius.

2. Der etableres ikke køling i kommunens lokaler med mindre dette er besluttet
eksplicit, som det fx er tilfældet ved kommunens servermiljø.

3. Klare aftaler med fritidsbrugere om indmeldinger til Teknisk Service, hvis
planlagt anvendelse af lokaler aflyses. Dette skal reducere opvarmning af
rum som alligevel ikke anvendes.

4. Klare aftaler med skolerne om, hvor mange ubrugte lokaler der skal stå
klare til eventuel brug i løbet af dagen, med varme osv. Dette skal reducere
opvarmning af rum, som alligevel ikke anvendes.

5. Informationer fra vagternes runderinger skal bruges til at skærpe brugernes
fokus på slukning af lys mv.

6. Det foreslås, at kommunens springvand på hhv. Vinkældertorvet i Faxe og
på Torvet i Haslev slukkes og forbliver slukket.

Center for Ejendomme foreslår endvidere, at der træffes beslutning om at investere 



15 mio. kr. årligt i energibesparende tiltag, som med de nuværende priser har en 
forventet tilbagebetalingstid på mellem 10 og 15 år. Sådanne investeringer skal 
findes indenfor kommunens anlægsramme. Det er muligt at lånefinansiere sådanne 
investeringer, ligesom det nogle gange om året er muligt at søge staten om tilskud 
på op til 30%, for projekter i bygninger med energimærke D eller dårligere såfremt 
projektet udfaser fossile brændsler.
Sådanne projekter tager ca. 1 år at gennemføre, og omfatter teknisk og økonomisk 
screening og udvælgelse af projekter, projektering og udbud samt kontrahering og 
gennemførelse. Administrationen foreslår at der indarbejdes energireducerende 
anlægsinvesteringer i budget 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser
Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle bevillingsøkonomiske 
konsekvenser på kommuneniveau håndteres i Økonomiudvalget.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,

1. at orienteringen om forventet regnskab tages til efterretning,
2. at orienteringen sendes til Økonomiudvalgets behandling, og
3. at de 1-6 energibesparende tiltag besluttes.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 8. juni 2022

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Bilag
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